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Logowanie do aplikacji

Uwaga ! W przypadku braku polskich znaków w pliku pomocy należy uruchomić go w Acrobat
Reader.

Niektóre programy do podglądu PDF mają problem z polskimi znakami.

Po uruchomieniu aplikacji EPI24â, otrzymujemy czytelny formularz do którego musimy wprowadzić
kilka podstawowych danych, są nimi:

- Nazwisko i Imię
- Hasło
- Identyfikator 

O ile nazwisko i imię nie wymaga dodatkowego komentarza, to wpisując hasło musimy pamiętać,
że jest ono wrażliwe na wielkość znaków.
Identyfikator jest unikalnym oznaczeniem każdego koła łowieckiego / OHZ. Poprawne wprowadzenie
identyfikatora spowoduje wyświetlenie się w kolejnym polu numerów obwodów łowieckich.

W szczególnych przypadkach może się zdażyć, że nie zostaną wyświetlone numery obwodów. W
takiej sytuacji, musimy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy mamy poprawne połączenie z siecią Internet,
a jeśli problem będzie nadal występował, otwieramy w prawym górnym rogu menu i wybieramy opcję
"Odśwież obwody".

W menu podręcznym mamy jeszcze do dyspozycji następujące funkcje:
- Jasna / Ciemna kompozycja: możliwość dostosowania wyglądu interfejsu aplikacji w/g własnych
potrzeb.
- Zmień identyfikator: umożliwia zmianę identyfikatora jeśli np. polujemy więcej niż w jednym kole
łowieckim korzystającym z EPI24â

- Odśwież obwody: wymuszenie na aplikacji ponownego odczytania numerów obwodów
- Regulamin: po kliknięciu w tę opcję otworzy się regulamin korzystania z aplikacji EPI24â

- Tryb offline: możliwość korzystania z aplikacji bez połączenia z siecią Internet. Przydatne w terenach z
problemem z zasięgiem sieci GSM, do wykorzystania wyłącznie NAVI
- O programie: informacje dotyczące producenta, zainstalowanej wersji etc.

Zaznaczając opcję "Zapamiętaj mnie", aplikacja zapamięta nasze poświadczenia, nie wymagając
ich od nas później. W stopce podana jest zainstalowana wersja aplikacji. W przypadku opublikowania przez
producenta nowszej wersji zostanie wyświetlony o tym fakcie stosowny komunikat, zachęcający do
aktualizacji.
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Menu główne

Menu główne, ułożone zostało w sposób czytelny, umożliwiający
łatwe poruszanie się po całej aplikacji. W zależności od obowiązującego
okresu w roku wiosna / jesień, menu dynamicznie zmienia ustawienia
niektórych kafelek.

Dynamicznym kafelkiem w tym przypadku jest dostęp do
polowań zbiorowych "ZBIORÓWKI". Pojawia się on w okresie od sierpnia
do lutego. W pozostałych miesiącach znajduje się tam kafelek
odpowiadający za prace gospodarcze.

Przejdźmy do krótkiego opisu poszczególnych funkcjonalności:

o - W górnym lewym rogu mamy możliwość otworzenia menu
podręcznego,

o - Czerwona kropka umożliwia na zarejestrowanie naszej
trasy (opis w NAVI),

o - Czerwona / Zielona ikona satelity informuje nas czy mamy
włączoną lokalizację GPS,

o - Wyłącznik umożliwia wylogowanie się i zamknięcie
aplikacji.

Poniżej mamy dane osoby zalogowanej do aplikacji, oraz nr
obwodu łowieckiego. Klikając w numer obwodu, mamy możliwość jego
zmiany na inny obwód, bez konieczności wylogowywania się z aplikacji.

· NOWY WPIS
Za pomocą nowego wpisu mamy możliwość dokonania rejestracji w EPI24â naszego wyjścia na

polowanie.

· WPIS Z MAPY
Za pomocą nowego wpisu mamy możliwość dokonania rejestracji w EPI24â naszego wyjścia na

polowanie, przy wykorzystaniu interaktywnych map łowisk.

· EWIDENCJA
Widok wszystkich wpisów w ewidencji wyjść myśliwych na polowania indywidualne.

· KOMUNIKATY
Podgląd komunikatów i innych informacji, jakie są zamieszczane przez zarząd naszego koła

łowieckiego. Gdy pojawi się nowy komunikat, ikona zmieni kolor na czerwony.

· PLAN
Raport wskazujący aktualne wykonanie Rocznego Planu Łowieckiego.

· NAVI
Możliwość wyświetlenia mapy łowiska z oznaczeniem naszej lokalizacji, sprawdzeniem położenia

innych myśliwych, pogody.

· FINANSE
Funkcjonalność pozwalająca nam na sprawdzenie naszego stanu rozliczeń finansowych.

· ZBIORÓWKI
Rejestr polowań zbiorowych, które wprowadza łowczy koła. Opcja umożliwiająca wpisanie się na

listę myśliwych na konkretnym polowaniu zbiorowym.
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Wpis na polowanie z listy

Wpis na polowanie z wykorzystaniem listy łowisk, jest tzw. szybkim wpisem. Polega on na
wskazaniu kilku zmiennych, a następnie zapisaniu ich na serwerze.

Wskazać należy:

· numer odstrzału

· miejsce wykonywania polowania

· dodatkowe informacje o łowisku

· datę i godzinę rozpoczęcia polowania

· datę i godzinę zakończenia polowania

W przypadku polowania w strefie nadgranicznej, może zajść konieczność dodatkowego podania:

· numeru rejestracyjnego pojazdu

· marki pojazdu

· miejscowości w pobliżu której będziemy wykonywać polowanie
Podczas zapisu polowania odpowiednia informacja zostanie wysłana do właściwego Posterunku Straży
Granicznej.

Dodatkowo mamy możliwość wpisania dowolnego tekstu do pola uwagi.
Wskazanie numeru odstrzału może odbywać się na dwa sposoby, w zależności od konfiguracji programu.

· wskazanie z listy, w takim przypadku wystarczy dotknąć napisu Nr.odstrzału i wybrać właściwy numer
z listy lub sumę ich wszystkich, jeśli mamy więcej niż jedno ważne upoważnienie.

· wpisanie ręcznie numeru odstrzału
W przypadku braku numeru odstrzału, przy pierwszej konfiguracji oznacza, że nie mamy ważnego
upoważnienia.

Istnieje możliwość zapisania kolegi z koła lub zaproszonego gościa. Aby to zrobić należy dotknąć
pola z naszym nazwiskiem, a następnie wpisać nazwisko myśliwego, którego chcemy zapisać na
polowanie. Może zaistnieć również taka sytuacja, że chcemy zapisać się na zajęty już rejon przez innego
myśliwego. Aplikacja w takim przypadku wyświetli stosowny komunikat o zajętym łowisku. Zawsze
możemy skorzystać z ikony strzałki po lewej stronie górnej belki, lub listy aby wycofać się do poprzedniego
menu.

      



Instrukcja użytkownika EPI24  MOBILE

6 / 16

:  

Wpis na polowanie z mapy

Wpis z wykorzystaniem interaktywnej mapy łowisk, jest wpisem intuicyjnym, pokazującym
wszystkie zajęte urządzenia i rejony polowań. Już na pierwszy "rzut oka, może stwierdzić jakie rejony
polowań czy też urządzenia są zajęte przez innych myśliwych. Urządzenia / rejony zajęte są w kolorze
czerwonym.

Sam wpis musimy poprzedzić wskazaniem w górnej części ekranu godzin, rozpoczęcia i
zakończenia polowania. Aplikacja na podstawie wskazanych godzin ustali daty polowania. Należy pamiętać
o tym, że jeśli wskażemy godzinę rozpoczęcia polowania wcześniejszą niż aktualna to zaproponowana
data rozpoczęcia polowania będzie jutrzejsza. Podobna sytuacja ma miejsce jeśli wskażemy godzinę
zakończenia polowania "młodszą" niż jego rozpoczęcie. Tak podane dane aplikacja zinterpretuje, że
chcemy zakończyć polowanie w dniu następnym.

Po wskazaniu godzin, rozpoczęcia i zakończenia polowania dotykamy interesujący na rejon
polowań lub konkretne urządzenie łowieckie. Zostanie nam wyświetlony komunikat z nazwą łowiska. W
przypadku wskazania rejonu polowania, jako dodatkowe informacje o łowisku będzie podane forma
"Podchód", jeśli jednak chcemy polować z konkretnej ambony lub zwyżki system zapisze jej nazwę lub
numer. 
Po dotknięciu opcji "DODAJ", aplikacja przeniesie nas do znanego już nam ekranu, gdzie musimy wybrać
numer odstrzału i kliknąć "ZAPISZ".

W każdej chwili możemy zmienić podkład mapy, aby lepiej oglądnąć teren obwodu. Administrator
systemu, ma możliwość zawarcia na mapie różnych oznaczeń i piktogramów. Mogą to być również
urządzenia łowieckie, które nie służą do wykonywania polowania. np. paśniki, lizawki, domek myśliwski.
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Ewidencja

Widok ewidencji wpisów jest zbudowany w taki sposób, aby pokazać na ekranie wszystkie
najważniejsze dane. Kolorystyka poszczególnych zapisów nie jest przypadkowa, a odróżnienie aktualnie
trwających lub zaplanowanych polowań jest wyraźne i rzucające się w oczy. Wpisy w kolorze czerwonym
oznaczają, że dane polowanie trwa lub jest zaplanowane na najbliższe godziny.

Z prawej strony, w górnej części belki nawigacyjnej alokowane zostały dwie ikony, które służą do
dokonania wpisu na polowanie Wpis z listy oraz Wpis z mapy
Poniżej mamy możliwość zmiany obwodu łowieckiego na inny, oraz pokazania polowań wszystkich lub
tylko trwających i zaplanowanych.

· Przy wpisach, które posiadają ikonę lupy, istnieje możliwość ich edycji, np o pozyskaną zwierzynę czy
też oddane strzały.

· Ikona zielonego ptaszka, oznacza, że na danym polowaniu zostały oddane co najmniej strzały lub
polowanie było skuteczne i obfitowało w pozyskaną zwierzynę.

W każdym rekordzie mamy następujące informacje:
o Nazwisko i Imię myśliwego oraz nr jego upoważnienia
o Miejsce wykonywania polowania [łowisko]
o Dodatkowe informacje o łowisku [nazwa ambony lub podchód]
o daty i godziny rozpoczęcia / zakończenia polowania
o jeśli były wpisane jakieś uwagi do polowania, to pojawią się one poniżej

Dotykając dany rekord, który posiada ikonę lupy, możemy wprowadzić pozyskaną zwierzynę. Poniższa
funkcja jest tutaj opisana: Jak dodać upolowaną zwierzynę?
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Komunikaty

Komunikaty w aplikacji EPI24â są doskonałym
medium do informowania myśliwych o różnego rodzaju
wydarzeniach w kole łowieckim, a także daje możliwość do
zamieszczania ważnych ogłoszeń z życia koła.
Komunikaty są zamieszczane przez osoby uprawnione w
części administracyjnej modułu do zarządzania kołem
łowieckim EPI - ZARZĄD. Istnieją dwa rodzaje
komunikatów:

· komunikaty zwykłe (tło komunikatu żółte)

· komunikaty ważne (tło komunikatu czerwone)

Można również dodać komunikaty z wymogiem
potwierdzenia przeczytania. Taki komunikat pojawia się
nam bezpośrednio po zalogowaniu i bez potwierdzenia
przeczytania dalsza praca z aplikacją nie jest możliwa.
Tego rodzaju komunikaty są doskonałym rozwiązaniem na
np informowanie członków koła na zbliżającym się WZCK
dodając link do porządku obrad.
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Plan

Wykonanie Rocznego Planu Łowieckiego, jest
bardzo istotną informacją dla każdego myśliwego.
Przekroczenie w wykonaniu poszczególnych gatunków
zwierząt łownych może skutkować bardzo poważnymi
konsekwencjami, głównie dla łowczego koła. 

W planie prezentowane wartości, są wartościami
online (czyli z danej chwili). 
Są to:

o Gatunek zwierzyny
o Plan (zaplanowana ilość w RPŁ - jest to ilość

optymalna, bez powiększania / pomniejszania
o dozwolone % )

o Wykonanie (do tej pozycji wliczane jest
pozyskanie z polowań indywidualnych /
zbiorowych oraz upadki)

o Pozostało (różnica pomiędzy Planem a
Wykonaniem)

W trakcie realizacji planu kolory dla
poszczególnych pozycji, które zostały wykonane,
prezentowane są w czerwonym kolorze. Również sumy dla
Jeleni byków, Rogaczy, Danieli byków są dodatkowo
sumowane i prezentowane w kolorze zielonym.
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Navi

Funkcja NAVI stworzona została, aby wspomóc myśliwych w
poruszaniu się w terenie. Nie musi być to polowanie, ale również w inne
sytuacje, czy to wakacje z plecakiem czy też zbieranie grzybów.
Prezentowane dane są bliźniacze do wpisu z mapy, pokazany jest
obwód łowiecki, dostępne są różne podkłady map. W tym przypadku
mapa ma dodatkową funkcjonalność polegającą na lokalizacji GPS.
Aby lokalizacja działała poprawnie, należy pamiętać, że w naszym
urządzeniu musimy zezwolić na korzystanie z lokalizacji przez
aplikację EPI24â .

Mapą można kręcić w dowolnym kierunku, wykorzystując do
tego dwa palce, podobnie jest z jej powiększaniem czy też
pomniejszaniem. Zaimplementowana została również funkcja kompasu,
którą możemy włączyć w KONFIGURACJI. Kompas działa w taki
sposób, że mapa będzie się automatycznie obracała jeśli zmienimy
kierunek poruszania się.

W prawym górnym rogu dostępne jest menu podręczne, w
którym możemy znaleźć:

· Dodaj punkt
o Punkty na mapie możemy dodawać na dwa różnie sposoby:

§ zaznaczając punkt na mapie,
§ wykorzystując do tego automatyczne określenie współrzędnych GPS.

Każdorazowo musimy podać Identyfikator oraz nazwę punktu lub grupy punktów, jednocześnie
możemy udostępnić te punkty dla innych użytkowników aplikacji w naszym kole. Podczas
zapisu punktów możemy również wybrać jego typ, do wyboru mamy: zestrzał, postrzałek lub
urządzenie.

· Udostępnij ostatni punkt
o Jeśli zapisaliśmy już jakiś punkt na mapie, możemy jego

lokalizację udostępnić dowolnej osobie, otrzyma ona wtedy
SMS z linkiem do naszego punktu. Jest to bardzo
przydatna opcja w przypadku gdy potrzebujemy pomocy,
np w przypadku jakiegoś wypadku lub wskazania innemu
myśliwemu miejsca, gdzie ma przyjechać z psem w celu
poszukiwania postrzałka.

· Schowaj obwód
o Opcja schowaj obwód spowoduje, że z mapy schowany

zostanie obwód wraz z urządzeniami i zostanie czysta
mapa.

· Pokaż pozycję grupy
o Funkcja została opracowana jako narzędzie wspomagające

dla prowadzącego polowania zbiorowe. Aby ona dobrze
zadziałała w pierwszej kolejności należy dokonać ustawień
w KONFIGURACJI. Musimy tam włączyć opcję
"Udos tępniaj s woje położ enie" Jeśli już mamy wszystko
ustawione we właściwy sposób, aplikacja będzie na pokazywała na bieżąco jak ustawiona jest
linia myśliwych, a także w jaki sposób porusza się naganka.
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· Pokaż moje punkty/ścieżki
o W tej opcji możemy wyświetlić na mapie nasza punkty oraz ścieżki, które zostały wcześniej

zapisane.

· Pokaż publiczne punkty/ścieżki
o Opcja służąca do pokazania na mapie publicznych punktów i ścieżek, zapisanych również

przez innych użytkowników EPI24â należących do naszego koła łowieckiego, oczywiście
wyłącznie tych, które zostały oznaczone jako "udostępnij".

· Czyść mapę
o Jeśli chcemy aby z naszej mapy zniknęły piktogramy

urządzeń łowieckich możemy wykorzystać właśnie tą
opcję.

· Rysuj ścieżkę
o Funkcja rysuj ścieżką działa analogicznie do dodawania

punktów, aplikacje jednak wtedy wszystkie punkty
wskazane na mapie połączy nam linią.

· Pokaż pogodę
o Jaki jest wiatr, czy będzie padało? Kiedy jest wschód,

zachód księżyca czy też słońca...? Kto z nas myśliwych
nie zadawał sobie takich pytań? Tutaj z pomocą przychodzi
nam EPI24â. Wystarczy mieć włączoną nawigację GPS
(stąd są pobierane dane o położeniu urządzenia), a
aktualna pogoda zostanie nam wyświetlona na ekranie.

· W jaki sposób zarejestrować ślad naszej wędrówki?
o Aplikacja daje możliwość zarejestrowania którędy idziemy. Rejestracja naszego śladu przydaje

się w wielu sytuacjach, np gdy poszukujemy postrzałka. Aby włączyć tryb rejestracji, w
pierwszej kolejności należy w KONFIGURACJI włączyć opcję: "Rysuj ślad przejścia". Kolejnym
krokiem jest dotknięcie czerwonej kropki w górnej części menu na głównym ekranie aplikacji.
Pojawi się okienko z możliwością wpisania Identyfikatora oraz Nazwy śladu, następnie klikamy
START.
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Finanse

Zakładka FINANSE, umożliwia myśliwemu kontrolę
nad płatnościami.

Weryfikację można prowadzić zarówno dla obciążeń jak i
zysków naliczanych przez skarbnika koła.

Prezentowane dane na ekranie zawierają:
o Ogólne saldo myśliwego wg koła łowieckiego.
o Numer konta bankowego, na które myśliwy

może dokonywać wpłat.
o Szczegółowe informacje o dokumentach

wystawianych przez skarbnika koła tj [KP,
KW] - dotyczące operacji gotówkowych oraz
[PP, PW] - dotyczących operacji na koncie
bankowym.

o Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń z
pozyskanych tusz

Aby rozwinąć poszczególne sekcje, należy dotknąć
zielonego krzyżyka.



Instrukcja użytkownika EPI24  MOBILE

13 / 16

:  

Zbiorówki

W aplikacji EPI24â jest możliwość zgłoszenia swojej obecności na polowaniach zbiorowych. Jest
to ogromne ułatwienie dla prowadzącego polowanie, gdyż dzięki tak prostej i szybkiej czynności,
większość dokumentów jest generowana automatycznie (listy obecności, rozliczenie polowania, lista gości,
lista psów).
Samo zgłoszenie jest trywialnie proste. Po wejściu do opcji " ZBIORÓWKI", na ekranie prezentowany jest
plan polowań zbiorowych. Rekordy w kolorze czerwonym, oznaczają, że polowanie już się odbyło, lub limit
miejsc określony przez organizatora jest już wyczerpany.

Dotknięcie zielonego wiersza z polowaniem, przeniesie nas do kolejnego okna, gdzie możemy sprawdzić:
o kto już się na dane polowanie zapisał
o kto jest prowadzącym polowanie
o ewentualne uwagi do polowania, wprowadzone przez prowadzącego

Jeśli nie jesteśmy na dane polowanie zapisani, to w lewym górnym rogu możemy wykorzystać
opcję: "POTWIERDŹ", wtedy aplikacja zapisze nas na wybrane polowanie. Jeśli natomiast chcielibyśmy się
z takiego polowania skreślić, klikamy 'WYPISZ SIĘ".

Istnieje również możliwość zgłoszenia zaproszonego gościa, w takim przypadku wybieramy "ZGŁOŚ
GOŚCIA"
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Jak dodać upolowaną zwierzynę

Aby dodać pozyskanie, należy dotknąć swojego wpisu w EWIDENCJI. Tak, jak zostało to opisane
wcześniej, aby była możliwość edycji wymagana jest ikona lupy.
Kolejne okno daje nam możliwość zadzwonienia do danego myśliwego, wysłania mu SMS-a lub wpisania
pozyskania.

Aby wpisać pozyskaną zwierzynę lub oddane strzały należy kliknąć opcję "EDYTUJ". Następnym
krokiem jest dotknięcie zielonego krzyżyka w prawym górnym rogu, spowoduje to pojawienie się pól
formularza do, którego wprowadzamy następujące dane:

o Gatunek zwierzyny
o Ilość
o Przeznaczenie tuszy
o Numer znacznika
o Waga
o Numer odstrzału
o Data i godzina pozyskania
o Ilość oddanych strzałów

Szczególnym przypadkiem jest dzik, tutaj ilość wymaganych danych jest większa, i zawiera dodatkowo:
o Miejsce pozyskania
o Płeć dzika
o Wiek dzika
o Koordynaty GPS (można pobrać automatycznie z lokalizacji telefonu lub wskazać miejsce na

mapie)

Przy gatunkach zwierzyny grubej, ilość wypełniana jest automatycznie na 1.
Przy gatunkach zwierzyny drobnej oraz drapieżnikach przeznaczenie podpowiadane jest jako Użytek
własny.
Jeśli pozyskaliśmy większą ilość, znów używamy zielonego krzyżyka.

Tak podane dane można zapisać poprzez kliknięcie w przycisk " ZAPISZ". Jeśli nasze polowanie,
planowaliśmy na dłużej, a skończyliśmy wcześniej, można skorzystać z przycisku " ZAKOŃCZ TERAZ i
ZAPISZ". W takim przypadku aplikacja wpisze w pole data i godzina zakończenia polowania aktualny czas.
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Menu podręczne

Na głównym menu aplikacji, w lewym górnym rogu, mamy
możliwość otworzenia menu podręcznego. Są tam zawarte
następujące opcje:

· Konfiguracja
o W oknie konfiguracji możemy określić parametry

odpowiedzialne za pokazywanie grupy na mapie:
§ Typ użytkownika [dostępne: myśliwy lub

naganiacz],
§ Identyfikator grupy [każdy myśliwy posiadający

taki sam identyfikator będzie się wzajemnie
widział],

§ Odświeżaj położenie co... [wskazana wartość
spowoduje wysłanie na serwer swojego
położenia].

o Udostępniaj swoje położenie
§ Przy włączonej opcji inni myśliwi (spełniający

wcześniejsze warunki) będą widzieli nas na
mapie.

o Rysuj ślad przejścia
§ Włączona opcja umożliwia rejestrację swojej

ścieżki.
o Kompas

§ Włącza obrotową mapę w NAVI.
o Wyświetlaj informacje o urodzinach

§ Przy uruchamianiu aplikacji możemy być informowani o urodzinach naszych
Koleżanek i Kolegów z KŁ.

o Wyświetlanie numerów łowisk
§ Włączeniu opcji spowoduje wyświetlenie nazw/numerów łowisk na naszych mapach.

o Edycja wpisu - tylko ja lub wpisujący
§ Jeśli włączymy poniższą opcję, to zmian w naszym wpisie w ewidencji będziemy

mogli dokonać tylko my sami lub osoba którą poprosiliśmy o wpisanie nas na
polowanie.

o Informuj o wyjściu poza obszar łowiska
§ Przy włączonej opcji oraz uruchomionej NAVI, jeśli opuścimy łowisko na które

jesteśmy wpisani, aplikacja nas o tym fakcie poinformuje poprzez drżenie urządzenia,
a także wyświetli stosowny komunikat na ekranie.

o Wyświetlaj reklamy
§ Przy włączonej opcji na ekranie głównym może pojawić się niewielki baner z

przekierowaniem do firm z nami współpracujących, w celu umożliwienia naszym
użytkownikom bezpośredniego kontaktu lub zdobycia cennych nagród i rabatów

o Kolor numeru łowiska
§ Sposób kolorystycznej prezentacji nazw/numerów łowisk na mapie.

o Ewidencja - rozmiar czcionki
§ Możliwość spersonalizowania wielkości czcionki w aplikacji.
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· Prace gospodarcze (zamiennie ze zbiorówkami)
o Dzięki aplikacji EPI24â, możesz rejestrować swoje

prace gospodarcze. Będą one przesyłane bezpośrednio
do łowczego koła, a po ich zatwierdzeniu naliczą się do
prac wykonanych.

· Okresy polowań
o Funkcja w czytelny sposób prezentująca kalendarz

polowań

· Szkody łowieckie
o Osoby szacujące szkody łowieckie z tego miejsca

mogą w wygodny sposób sporządzić wstępny protokół
szkody łowieckiej bezpośrednio na polu rolnika. Osoby,
które nie mają uprawnień do wprowadzania szkód, mają
możliwość sprawdzenia, gdzie takie szkody występują,
aby w skuteczny sposób pojechać w konkretne
miejsce i przypilnować upraw rolnikowi.

· Pomocna dłoń
o Tutaj możemy sprawdzić, kto z koła może udzielić na

pomocy, np przy ściągnięciu i załadowaniu
pozyskanego byka. Są tu informacje jakim ewentualnie
sprzętem dysponują Koleżanki i Koledzy, którzy
zadeklarowali swoją pomoc. Po kliknięciu w dane nazwisko, aplikacja umożliwi nam
zadzwonienie lub wysłanie SMS.

· Kupię / Sprzedam
o Wychodząc naprzeciw naszym użytkownikom, stworzona została platforma do zamieszczania

ogłoszeń zarówno kupna jak i sprzedaży. Ogłoszenia można zamieszczać bezpłatnie w kilku
predefiniowanych kategoriach. Każde ogłoszenie może być ogłoszeniem ogólnopolskim lub
lokalnym, wyświetlanym wyłącznie dla członków naszego koła łowieckiego.

· Moje odstrzały
o Możliwość sprawdzenia swoich odstrzałów wraz z ich realizacją.

· Zgłoś dzika do WET-u
o Możliwość zgłoszenia pozyskanego dzika bezpośrednio na stronie WET w aplikacji ZIPOD.

· Edytuj profil
o W tym miejscu możemy edytować swoje dane, a także

zmienić hasło.

· Wyloguj
o Wylogowanie z aplikacji, jednak nie zamykając jej.

Opcja przydatna jeśli chcielibyśmy zalogować się do
innego KŁ, korzystającego z EPI24â.

:  
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